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Van het bestuur
Door Cees Purmer

2017 is al weer een aantal weken oud; waarschijnlijk heeft u de afgelopen periode ook
herhaaldelijk goede wensen ontvangen of ‘veel heil en zegen’ tegen anderen gezegd.
Bij het zoeken naar een passend voorwoord voor dit Hoevenieuws, keek ik in het ‘archief’ van
mijn laptop naar wat ik de laatste jaren zoal had geschreven. Bij het voorjaarsnummer van
2007 (dus al weer 10 jaar geleden) zag ik dit mooie gedicht van Hans Bouma, dat ik graag wil
herhalen omdat het zeer passend is in deze onrustige wereldtijd.
Wat ik je wens?
De glimlach van een kind,
een knipoog van de zon
De herbergzaamheid van een boom
De geur van lavendel
Een droom die als een bloem uitkomt
En zoveel meer…
Zelfvertrouwen, een warm kloppend hart
woorden die zingen, blijken van vriendschap
bewijzen van liefde
Geloof het, hoop het, het zal er van komen:
een aarde waar het licht zegeviert.

Als bestuur kijken we met een goed gevoel terug op 2016, het jaar waarin we het 90-jarig
bestaan van de Ernst Sillem Hoeve op een bescheiden manier hebben gevierd.
Veel nieuwe gasten mochten we ontmoeten tijdens de arrangementen met Pinksteren, in de
zomer en de herfst en met de Kerstgastendagen. Dat is fijn, omdat we helaas ook steeds
afscheid moeten nemen van zeer trouwe VVSV-leden.
In 2017 staan er weer leuke en goedverzorgde arrangementen op het programma, die we
dankzij de hulp van enthousiaste vrijwilligers nog steeds kunnen realiseren.
Ik hoop u in Lage Vuursche te mogen begroeten.
Met een hartelijke groet,
Cees Purmer – voorzitter VVSV
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Van de penningmeester
Door Herman Docter

Als dit Hoevenieuws wordt gedrukt is de administratie nog bezig met de afronding van het
boekjaar 2016. Exacte cijfers zijn daarom nog niet te melden. Er bestaat al wel een globaal
beeld.
De ontvangsten aan contributies en giften lijken uit te komen op het niveau van het vorige
jaar, zo’n € 6.000. Aangenaam verrast werden we door een legaat. Een dankbare gast had haar
jarenlange goede ervaringen in de Ernst Sillem Hoeve vertaald in haar testament. De
ontvangen € 6.339 wordt gereserveerd, zodat er ruimte ontstaat om op een passend moment
een extra bijdrage te kunnen leveren aan de Ernst Sillem Hoeve.
De VVSV droeg bij aan een tafeltennistafel en een jeu-de-boules-baan in het park. Vele gasten
hebben hier de afgelopen zomer van genoten.
Ook gingen bijdragen naar de Masterclass, de training van jonge talentvolle YMCA-ers. Dit is
een actuele vertaling van wat bij velen als de Kaderkern bekend is.
In het voorjaar van 2016 vond een conferentie plaats om als Europese YMCA’s na te denken
over de opvang van de vluchtelingen. De VVSV heeft deelname van enkele jonge kaderleden
mogelijk gemaakt.
Het vierde punt op de lijst van bestedingen was een bijdrage aan de trainingsdag van YMCAJongerenreizen in de Sillem Hoeve.
Over de plannen voor 2017 leest u in de bijgevoegde brief.

Nieuwe coördinator arrangementen
Door het bestuur

In het vorige Hoevenieuws is gemeld dat Ans Purmer haar taken als coördinator van de
activiteiten van de VVSV heeft neergelegd. De taken van Ans worden deels overgenomen door
het secretariaat, de coördinatie van de vakantiearrangementen wordt nu gedaan door
Marjolein Purmer. Wij zijn blij dat Marjolein dit wil doen en wensen haar veel succes en plezier
bij deze nieuwe taak.
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Even bijpraten
Door Alex Huften

Lage Vuursche, februari 2017

Beste vrienden van de Sillem Hoeve,
Hoewel januari alweer bijna ten einde is, hebben we op deze plek nog wel de gelegenheid om
nog even terug te kijken op een aantal zaken van afgelopen jaar. Eén van de hoogtepunten
was natuurlijk het 90-jarige bestaan dat we op bescheiden wijze hebben gevierd met
personeel, VVSV leden en arrangementsgasten. Ook zakelijk was 2016 een prima jaar waarbij
we het, mede geholpen door de aantrekkende economie, lekker druk hebben gehad met meer
groepen en meer gasten dan het jaar ervoor.
Speerpunt voor 2016 was het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en
servicegerichtheid. Wij noemden dat intern de ‘wow factor’ en ‘samen voor de negen’ waarbij
we met de negen de gewenste beoordeling van onze gasten bedoelen. Als onderdeel van dit
programma hebben veel van onze medewerkers deelgenomen aan een leuke tweedaagse
training met als thema ‘kijken door de ogen van de gast’. Vóór de training mocht iedereen,
met partner of introducé, een weekendje als gast in het eigen bedrijf beleven met een diner,
overnachting met ontbijt en natuurlijk alle andere faciliteiten. De bedoeling was om dezelfde
ervaring te ondergaan die onze gasten ook hebben. Na afloop werd iedereen gevraagd om een
enquête in te vullen waarin de ervaringen werden gedeeld. Daarna volgden twee dagen van
training waarin deze informatie werd gebruikt om te leren hoe we nog beter op de wensen van
onze gasten kunnen inspelen door te kijken door de ogen van de gast. Veel van de collega’s
kijken terug op erg een leuke en leerzame ervaring en hebben er een mooi certificaat bij.
Vanaf afgelopen najaar zijn we druk bezig met het bedenken van een nieuw concept voor ons
restaurant. Daarbij laten we ons adviseren door een team van specialisten die de allernieuwste
trends op het gebied van eten en drinken volgen. Het ziet ernaar uit dat we deze zomer het
restaurant gaan aanpassen om in september met dit nieuwe concept van start te gaan. Enkele
uitgangspunten zijn; lokale verse producten, beleving door mooie presentatie, interactie met
de gast, een mooi nieuw interieur met een vast live cooking-buffet, duurzaam, eerlijk met zo
min mogelijk voedselafval. Het team kijkt er enorm naar uit, we hopen dat u het straks ook
kunt waarderen. Op de foto een impressie van hoe het er mogelijk uit komt te zien.
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Tot slot ook weer een woord van dank voor de VVSV-vrijwilligers die zich inzetten voor de
organisatie van de senioren-arrangementen en de VVSV. Zonder deze geweldige vrijwilligers
kunnen deze vakanties met pluspunten (zoals aandacht en gezelligheid) niet bestaan. Het
aanbod van deze arrangementen voor dit jaar sturen we mee met het Hoevenieuws. We
hopen u dan ook weer in 2017 als gast van de Ernst Sillem Hoeve te kunnen verwelkomen.
Met hartelijke groet,
Alex Huften

Lief en leed

Door Ingrid Fontijn
We willen in dit Hoevenieuws de namen noemen van gasten die in de afgelopen periode zijn
overleden: mevrouw L. Boeve-Bakker, mevrouw C. Huysdens-Struyk en
de heer A.J. den Ouden

Trouwe God, wij zijn verdrietig
Om wie niet meer bij ons is
Maar wij weten dat wie heenging
In uw handen veilig is
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Schenking

Door Herman Docter
Soms verrast de post. Eind vorig jaar ontving de VVSV een brief. ‘…ik ben een achterkleinzoon
van Ernst Sillem. In mijn bezit heb ik een map met erg veel (± 165) postkaarten met daarop
foto’s van de Ernst Sillem Hoeve uit verschillende periodes, van heel vroeg tot enigszins
recent. […] Ik zou deze graag willen laten zien aan uw vereniging en deze eventueel aan uw
vereniging willen schenken mocht u ze willen hebben.’
Een afspraak werd gemaakt. Een geanimeerd gesprek van zes uur volgde, inclusief een
rondleiding en een maaltijd.
Foto’s, speldjes, lepeltjes, schaaltjes, suikerzakje, telefoonkaart: een zorgvuldig opgebouwde
collectie vanaf het begin in 1926 werd bekeken. Verhalen klonken.
Van verschillende kaarten werd de ESH-collectie aangevuld. Ze blijken veel vaker herdrukt dan
tot nu toe bekend was. Twee kaarten sprongen er in het bijzonder uit.
Een foto van de Wagenzaal met een poststempel van 1948. Geadresseerd aan Res. 2e
luitenant A. v.d. Vlis in Siantar, Veldpost Medan. Op de foto prijkt het orgel. Tot nu toe
dachten we dat het orgel rond 1954 in de ESH is gekomen. De geschiedenis moet worden
herschreven.
De tweede bijzondere kaart wordt op deze pagina afgedrukt. Zij was onbekend. Het is een
luchtfoto van de Hoeve uit 1950. Linksboven is een stuk tuin zichtbaar dat op geen enkele
andere kaart staat afgedrukt.

De schenker, Evert Sillem, is docent viool. Er zijn plannen in de maak voor een concert in het
huis dat vernoemd is naar zijn overgrootvader.
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Arrangementen

Door Marjolein Purmer
Wat hebben wij te bieden het komende jaar?
Met dit Hoeve-nieuws ontvangt u ook de folder met arrangementen die door de Ernst Sillem
Hoeve in samenwerking met de VVSV worden georganiseerd.
In elk jaargetijde is er weer wat moois te beleven in Lage Vuursche.
Misschien heeft u goede herinneringen aan een mooi verblijf en wilt u ook anderen daar van
mee laten genieten. Dat zou heel fijn zijn, want we hebben gemerkt dat ‘mond-tot-mondreclame’ de beste vorm van reclame is, dat blijkt ook wel uit een reactie die we op facebook
kregen, zeer kort maar krachtig: ‘beleef het zelf maar…..’
Heeft u namen van geïnteresseerde leeftijdsgenoten, laat ons dat dan even weten; we sturen
hen graag informatie toe. (e-mail: info@vrienden-esh.nl) of telefoon 06-513 527 12)
Onderstaand zetten we alles even op een rijtje en in de folder kunt u er uitgebreid over lezen.
Sommige gasten stellen het op prijs om te weten welke stafleden ze mogen verwachten in
‘hun’ vakantieweek; daarom noemen we even de namen van diegenen die deze week
coördineren. Maar wellicht is een link naar een bekend spreekwoord ook nog niet zo slecht:
verandering van spijs doet eten…!
Pinksterweekend 2 t/m 5 juni
Team onder leiding van Wilma Tijdeman
Seniorenvakantieweek 22-29 juli
Team onder leiding van Marjolein Purmer
en Eelco Tuinstra
Seniorenvakantieweek 29 juli-5 augustus
Team onder leiding van Karin Klunder
en Robert Nijssen
Herfsttintenweekend 20 t/m 23 oktober
Team onder leiding van Ingrid en Jos Fontijn
Kerstgastendagen 23 t/m 27 december
Het team van het kerstarrangement wordt in het Najaarsnummer van het Hoevenieuws
aangekondigd.
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Terugblik op de herfst
Door Ingrid Fontijn
Op een mooie vrijdagmiddag in oktober verzamelden zich onze gasten voor het
herfsttintenarrangement.
Na een rustige vrijdagavond waarop we elkaar wat leerden kennen, vertrokken we
zaterdagochtend naar Naarden Vesting. We wandelden heerlijk rond over de kleine markt en
door de smalle straatjes van deze mooie vestingstad.

’s Middags vertrokken we naar het Waterliniemuseum, ondergebracht in het Fort bij Vechten
(Bunnik). Dat is één van de grootste en fraaiste van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Na een
prachtige wandeling over het terrein, zagen en hoorden we binnen de verhalen van mensen uit
verschillende tijden. Het mooist was om, zittend in een soort schommel, met een virtual reality
bril op, over de waterlinie te vliegen. Dan zag je hoe de Nieuwe Hollandse Waterlinie onder
water werd gezet. Echt een prachtig gezicht!
Het was een heerlijke dag buiten, en iedereen liet zich het diner dan ook goed smaken.

`
Op zaterdagavond vertelde Jos Fontijn over de aanleg van de NoordZuidlijn, een nieuwe
metrolijn in Amsterdam. We hoorden over archeologische vondsten, en hoe in een slappe
bodem tóch tunnels kunnen worden gemaakt. Daarnaast konden we met een drone gemaakte
beelden zien van de tunnel zoals die er nu uitziet. Verder kregen we alvast een voorproefje van
de toekomstige metrostations, waaronder die van de Vijzelgracht. Daar is inmiddels de
langste roltrap van de Benelux geïnstalleerd.
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Na de zondagochtend, gingen veel gasten nog even genieten van het mooie weer. In het park,
of op Landgoed Beerschoten. ’s Avonds keken we naar de finale van Heel Holland Bakt.
Na een goed ontbijt op maandagochtend, hebben we onze gasten uitgezwaaid. Een aantal
zagen we met Kerst alweer terug, en we hopen ook andere gasten nog eens op de Ernst Sillem
Hoeve terug te zien.

Terugblik op de Kerst
Door Marjolein Purmer

De Kerstgastendagen 2016 hadden als thema ‘een plek voor iedereen’, bewust door de
stafleden gekozen gezien de toestand in de wereld. Dit thema kwam nadrukkelijk aan de orde
in de prachtige en indrukwekkende viering op kerstavond, maar ook tijdens andere
programma-onderdelen.
We bezochten samen het oude Weeshuismuseum in Culemborg waar we met eigen ogen
konden zien hoe vroeger talloze weeskinderen daar werden opgevangen en geleefd hebben.
Vanuit het Koetshuis in Lage Vuursche maakten we ook een mooie reis langs historische
monumenten in Zuid Afrika, via het verhaal en de beelden van Henk en Fienie van Tol. Zij
brachten in oktober-november een bezoek aan dit land met prachtige natuurgebieden maar
ook met de vele townships.
Op 1e Kerstdag gingen veel gasten naar de feestelijke dienst in Den Dolder en wat was het een
verrassing dat na de dienst het prachtige bloemstuk uit de kerk naar de ESH werd gebracht;
we hebben daar echt van kunnen genieten.

Het kerstdiner in de Wagenzaal werd na elke gang onderbroken door onder andere het mooie
verhaal ‘Mijd de drukte’ dat door Corrie werd voorgelezen; je kon een speld horen vallen, zo
intens luisterden we met z’n allen. Dat gold ook voor het Schimmenspel van Marjolein en
Eelco. Zij lieten ons de beelden van het kerstverhaal zien verteld door Herman van Veen met
bijpassende muziek.
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2e Kerstdag werd er gewandeld in de bossen achter Drakensteijn en dat was een waar
genoegen met het prachtige zonnetje. De middag stond in het teken van een winterfair,
waarvoor de opbrengst bestemd was voor de Loveschool in Vietnam (YMCA-actie2016). Met
dank aan alle gasten kunnen we een mooi bedrag overmaken; dat is natuurlijk belangrijk, maar
evenzo het plezier dat we met elkaar deze middag hadden bij de diverse doe –en
denkspelletjes.
’s Avonds nog de winterquiz, het foto overzicht, dan nog een nachtje slapen en deze fijne
dagen op de Ernst Sillem Hoeve zaten er weer op.

Elke avond na het diner kregen de gasten een ‘lichtpunt’; bij het naar huis gaan ging er een
echt lichtpuntje mee voor het komende jaar.
Kerstmis 2016 op de ESH was voor gasten en staf een aaneenschakeling van samen doen,
samen genieten, samen delen en nog zoveel meer.
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Pronkjewailen

Door Wilma Tijdeman
Jaja, wonend in het Noorden had ik het voorrecht om erbij te mogen zijn. In plaats van ik,
reizend naar het midden van het land ging het orgeltje nu de omgekeerde weg. Van de Sillem
naar de Tolberterkerk. Op 25 oktober jongstleden was ik dus in die kerk om de heringebruikname van het gerestaureerde H.H. Hess-kabinetorgel te vieren. Een feestje!

Ik heb het orgeltje jaren op de Sillem
aangetroffen en een enkele keer heb ik
hem ook horen bespelen. Dat ging wel met
puffen en steunen, maar een ouwetje uit
1792 neem je dat niet kwalijk. Er werd goed
op hem gepast, maar dat was het dan ook.
Door de samenwerking en de verhuizing
werd restauratie een mogelijkheid en kon
‘een nieuw leven voor een oud orgel’
beginnen.
De bijeenkomst vond ik als leek op het gebied van orgels heel leerzaam en het weerzien met
goede Sillemvrienden onvergetelijk. Herman Docter memoreerde in zijn toespraak dat niet is
opgehelderd hoe het orgeltje op de Sillem terechtkwam. Een orgeltje van waarde, maar met
een duister verleden. Ruim twee eeuwen oud – waar zou hij nog meer hebben verbleven?
Dat is ook wat je je van je eigen familie kunt afvragen en inmiddels ben ik een beetje besmet
met het stamboomvirus. Tegenwoordig kun je heel makkelijk vanachter je computer
terugreizen in de tijd. In maart begint weer één van mijn favoriete televisieprogramma’s:
Verborgen Verleden. Net als in de lijn van de Bekende Nederlanders gaat het in mijn lijn over
voorouders met nakomelingen. Hadden zij geen kinderen gekregen, was onze generatie er
niet geweest. Ik begin geschiedenis zowaar een beetje leuk te vinden.
In mijn stamboom kom ik qua voorouders letterlijk steeds dichter bij de Sillem. Van Groningen
en Zwolle naar Amersfoort, Barneveld en Elburg. Het is nog maar een klein stukje naar Den
Dolder. Als het om de afgelopen 90 jaar gaat, zorgen mensen als archivaris Herman gelukkig
voor een minder verborgen verleden van de Sillem. In het heden vind ik het leuk u op die plek
te treffen. Ik ben er al bijna.
Vriendelijke groet van Wilma Tijdeman.
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